Bàn gh? sofa KM 003, bàn gh? sofa g?, sofa g? ??p, m?u bàn gh? sofa, sofa phòng khác

Bàn gh? Sofa KM-003

Ki?u dáng: Hi?n ??i
Ch?t li?u: G? - N?m (Tùy ch?n)
G? xoan ?ào/ g? c?m xe/ G? s?i/ G? Dái ng?a ...
B? g?m: Gh? dài , Gh? ??n, Bàn, ?ôn
Tùy ch?n: Không gi?i h?n
B?o hành: 36 Tháng
Bao v?n chuy?n l?p ??t t?n n?i n?i thành khu v?c TP HCM và lân c?n

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
B? bàn gh? sofa phòng khách KM-003 Là m?u sofa g? ???c quan tâm nh?t hi?n nay, khí h?u nóng ?m tr? nên d? ch?u h?n v?i m?t b? sofa g? ???ng nét tinh t?, v?i thi?t k? cân ??i , thoáng khí s? t?o c?m giác d? ch?u và thanh thoát h?n
S?n ph?m v?i nh?ng ???ng cong cân ??i và g?n gàng r?t thích h?p cho không gian v?a ph?i, hay nhu c?u s? d?ng thanh l?ch.
B? s?n ph?m g?m 01 bàn, 01 gh? dài và 02 gh? ??n, 1 ?ôn ??u bàn
Khách hàng có th? tùy ch?n ki?u dáng khác ?i, v?t li?u ho?c kích th??c ... ?? phù h?p v?i không gian riêng c?a mình
Màu s?c: Tùy ch?n, màu vân g? ho?c màu ??n s?c

Ki?n M?c là x??ng n?i th?t có uy tín trong ngành nhi?u n?m, nh?n ??t hàng theo m?i yêu c?u. Quy trình ??t hàng, thi công và giao hàng chuyên nghi?p ch?c ch?n s? làm quý khách hài lòng.
Giá bán s?n ph?m c?nh tranh v?i th? tr??ng chung, ch?t l??ng ??m b?o
Quy trình s? lý g? ?? các b??c là kinh nghi?m trong ngh? : H?p - Ph?i - X? nhám - Lót ....
V?i tiêu chí l?y ch?t l??ng làm danh d? c?a th??ng hi?u. Ki?n M?c mong ???c s? h?p tác v?i khách hàng lâu dài
S?n ph?m trên ?ây n?u quý khách ch?a th?c s? hài lòng ho?c quý khách có yêu c?u riêng, xin hãy liên h? v?i Ki?n M?c ?? chúng tôi có th? h? tr?, t? v?n khách hàng m?t cách t?t nh?t.
Thông tin liên h?:
Công ty TNHH DV-TM-SX Ki?n M?c
?C: 52/14 ???ng s? 4, P. Hi?p Bình Ph??c. Q. Th? ??c, TP. HCM
?T/FAX: 08 37272231 Website: www.kienmoc.com Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //
Hotline liên h?: 0932 754 678
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